leto 2011

ÚVOD
LESNÝ KALENDÁR
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa,
Koncom júna sa stretli členovia Pracovnej skupiny
pre koordináciu aktivít Medzinárodného roka lesov 2011.
Hodnotili uplynulý polrok, plánovali ďalšie aktivity. Najmä
vďaka vášmu vnútornému nadšeniu, milí lesní pedagógovia,
mohla skupina s presvedčením konštatovať, že Medzinárodný
rok 2011 na Slovensku má za sebou úspešný prvý polrok.
Lesné vychádzky, Stromy poznania, Les ukrytý v knihe, Deň
detí, Putovná sova – to je len vzorka zo širokého spektra
aktivít, ktoré sme pripravili. Čaká nás však ešte veľa práce.
Právom Vám patrí úprimné poďakovanie a zaslúžený
oddych, počas slnečných letných dní.
Krásne leto Vám prajú editorky Ing. Ľudmila
Marušáková, Ing. Andrea Melcerová, Ing. Dana Loyová.

• 9. 7. 2011 DEŇ STROMU v Lesníckom skanzene
vo Vydrovskej doline, www.lesy.sk, LESY SR, š.p.
• 24. – 27. 7. 2011, Nemecko, Freising,
6. medzinárodný kongres o lesnej pedagogike,
http://www.forestpedagogics.eu/index.php/annualcongress/2011-freising-germany
• 3. – 4. 9. 2011, Dni sv. Huberta, poľovnícke
slávnosti vo Sv. Antone, www.msa.sk
• 7. 9. – 15. 9. 2011 Výstava o lesníctve
na Slovensku v NR SR Bratislava

LESNÍCKE DNI 2011
DAJ RUKU NA TO, ŽE TI LES STOJÍ ZA TO.
Pri plánovaní aktivít piateho ročníka Lesníckych dni sa hľadal projekt,
ktorý by celú myšlienku Lesníckych dní zviditeľnil v médiách a dal Lesníckym
dňom tú správnu farbu. Vznikla kampaň RUKY PRE LES.
Podstata spočívala vo vyjadrení osobného súhlasu s týmito posolstvami
odtlačením svojej dlane na papier. Zároveň sa zbieral čo najväčší počet
farebných odtlačkov rúk ako historicky prvý pokus o zápis do Knihy slovenských
rekordov vo svojej kategórii. Táto iniciatíva slovenských lesníkov chcela upriamiť
pozornosť širokej verejnosti na dôležitosť lesov a ich nezastupiteľné miesto v
živote človeka. Kampaň odštartovala 14. apríla slávnostným otvorením
Lesníckych dní na námestí pod zvolenským zámkom a pokračovala 17. apríla
na Partizánskej lúke v Bratislave.
Medzi prvými, ktorí sa pridali k tejto výzve bol aj Ing. Igor Olajec
generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR,
Ing. Igor Viszlai generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR, predstavitelia
mesta Zvolen, ako aj ďalší zástupcovia lesníckej obce Slovenska. Počas dvoch
dní mohli návštevníci Lesníckych dní „dávať svoju ruku pre les“, aby sa naplnil
hlavný slogan celej kampane: „daj ruku na to, že ti les stojí za to!“ Početné
zástupy škôlkarov, školákov, rodín s deťmi, ale aj jednotlivci odchádzali nielen s
farebnými rukami a odznakom MRL , ale aj dobrým pocitom, že ten ich hlas sa
pripočíta k pokusu o slovenský rekord.
Posledný 1280-ty hlas vo Zvolene patril Petrovi Cmoríkovi. Ten svojou
zelenou dlaňou a autogramom poslal symbolický odkaz lesom Slovenska.
V priebehu 12 hodín sa v dvoch mestách podarilo vyzbierať dovedna spolu 1650
farebných odtlačkov na papierový podklad ako prejav súhlasu s posolstvami
Medzinárodného roku lesov 2011. Celé podujatie prebiehalo pod odborným
dozorom zástupcu inštitúcie „Slovenské rekordy“.
Výzva Ruky pre les ostáva naďalej otvorená pre všetkých, ktorí aj
takýmto spôsobom chcú poslať odkaz nielen lesom Slovenska, ale celej planéte
menom Zem. Videoreportáž z Lesníckych dní 2011 je uverejnená na
www.lesnickedni.sk.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
PROLES, Zvolen, 14. 6. 2011
„Prečo sa stromy prezliekajú?“. Spieva každý les
rovnako?“. Je pôda len blato?“. „Aká je tematika lesa
v médiách a aké sú postoje obyvateľov k lesu?“. „Čo nám
prezradí DNA a genetika?“. Výber z tém, ktoré súťažili na
detskej vedeckej konferencii v rámci projektu PROLES
(www.proles.sk).
15 vedeckých tímov zložených z detí základných
zvolenských
a banskobystrických
škôl
a vedeckovýskumných pracovníkov hodnotila odborná porota.
Hodnotila hlavne nový prínos a globálny pohľad na
aktuálne problémy z viacerých perspektív. Absolútnym
víťazom detskej vedeckej konferencie PROLES sa stal
vedecký tím zo VI. ZŠ Martina Rázusa zo Zvolena pod
vedením Ing. Františka Máliša, PhD., ktorí pozorovali „Čo
to tu kvitne, a prečo?“.
DETSKÁ LESNÍCKA UNIVERZITA, Zvolen, 22. 6. 2011
Diplom absolventa Detskej lesníckej univerzity
prevzalo z rúk dekana Lesníckej fakulty Technickej
univerzity prvých 46 žiakov zo 6 základných škôl zo
Zvolena. Deti počas roka poznávali les a jeho prírodné
zákonitosti formou zážitkových hier lesnej pedagogiky.
Absolventi už dnes poznajú ako sa dá vypestovať
stromček zo skúmavky, ako sa dá simulovať rast lesa
a ako to vie lesníkom pomáhať pri plánovaní starostlivosti
o naše lesy. Čo všetko sa absolventi prvej Detskej
lesníckej univerzity dozvedeli bude mať možnosť široká
verejnosť vidieť formou výstavy posterovej prezentácie
študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiavnici v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea
vo Zvolene od novembra 2011.
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LESNÍ PEDAGÓGOVIA NA CESTÁCH
Stretnutie so zakladateľom metodiky lesnej pedagogiky
Švajčiarsko, máj 2011. Na pozvanie švajčiarskej
vzdelávacej inštitúcie SILVIVA sa Igor Viszlai a Andrea
Melcerová mali možnosť stretnúť s pánom Josephom
Cornellom – zakladateľom metodiky lesnej pedagogiky.
„Už stretnutie s pánom Cornellom bolo veľkým zážitkom“
skonštatoval Igor Viszlai. Slovenskí lesní pedagógovia
spolu
s účastníkmi
zo
Švajčiarska,
Nemecka
a Francúzska absolvovali metodický workshop a vymenili
si skúsenosti.
Seminár českých lesných pedagógov v Caparticiach
Česká republika, jún 2011.
Na základe
vynikajúcej
spolupráce
slovenských
a českých
pedagógov sa aj tento rok naši lesní pedagógovia
zúčastnili každoročného jarného semináru českých
kolegov. Hlavnou témou bolo „Les ako priestor pre hry
a prácu s prírodninami“. Milan Laš a Laco Bihari mali
možnosť v rámci odborných prednášok a tvorivých dielní
poznať nové prístupy z oblasti realizácie hier v prírode
so zameraním na prácu s prírodným materiálom.
Naši lesní pedagógovia sa môžu tešiť na nové
aktivity, ktoré im účastníci vzdelávacích zahraničných
ciest predstavia na jeseň na Stretnutí lesných pedagógov
na Slovensku.

SLEDUJTE A PRISPIEVAJTE NA WEBOVÉ STRÁNKY
www.roklesov.sk
www.lesnickedni.sk
www.lesnapedagogika.sk

LES UKRYTÝ V KNIHE
OZVENY PROJEKTU
Lúky zakvitli kvetmi. Beleli sa králiky, belaseli zvonce. Púpavka ešte vždy sa roztekala žltou záplavou.
Po úbočiach a záhradách...
...Jerguš sa započúval do spevu, tíško sa prikradol pod orech...“
Aj takto sa začínalo „zážitkové čítanie“ žiakov materských a základných škôl, ktorí sa stretli spolu s lesnými
pedagógmi v rámci celoslovenskej kampane „Les ukrytý v knihe“. Jej hlavným poslaním bolo upriamiť pozornosť na
význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia a na potrebu samotného čítania.
Od apríla do júna boli knižnice odeté do zelených farieb. Žiaci, ktorí v tomto čase navštívili vybrané knižnice mali
možnosť spoznávať les tak trochu netradične a to prostredníctvom kníh. S pomocou lesných pedagógov a atlasov drevín
určovali názvy príslušných drevín, čítali si rozprávkový príbeh o srnke Lenke a jej odvážnom čine pri záchrane hory
alebo príhody Jerguša Lapina a zároveň hľadali cestu, ktorú je potrebné prejsť, pokým sa z malého semenáčika stane
kniha. To všetko prebiehalo v príjemnom prostredí plnom kníh a tvorivej atmosféry. Popri lese a živote v ňom
sa žiaci dozvedeli aj o Medzinárodnom roku lesov 2011, jeho cieľoch a snahe lesníkov prichádzať medzi verejnosť
a zvlášť medzi deti a diskutovať s nimi o význame lesa a lesníctva pre spoločnosť.
Viac ako 50 knižníc na celom Slovensku (od Piešťan cez Brezno, Veľký Krtíš a Tatry až do Humenného).
10 291 žiakov základných a materských škôl zo 2500 školských zariadení. 144 hodín zážitkového čítania s lesnými
pedagógmi. 944 knižiek zo 48 základných škôl v súťaži NAJ KNIHA 2011. To sú základné merateľné ukazovatele
úspešného projektu „Les ukrytý v knihe“, ktorý Národné lesnícke centrum v spolupráci s Knižnicami Slovenska
a partnermi vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného roka lesov 2011. Vyhodnotenie súťaže NAJ KNIHA bude v rámci
DŇA STROMU 2011 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, 9. júla 2011.
Veľké poďakovanie patrí všetkým lesným pedagógom, ktorí sa svojím presvedčením zapojili do projektu
a strávili s deťmi pekné chvíle v knižniciach. Ďakujeme.
Výsledky literárnej súťaže „NAJ KNIHA 2011“ budú uverejnené na www.roklesov.sk.
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